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1. Voorbehouden eigendom is geen zekerheidseigendom.

2. Wie niet aanvaardt dat de koper terstond een eigendomsrecht  
    onder opschortende voorwaarde verkrijgt, kan niet verklaren dat 
    vervulling van de voorwaarde goederenrechtelijke werking heeft.

3. De veelgebruikte term ‘levering onder eigendomsvoorbehoud’ 
    suggereert ten onrechte dat het voorwaardelijke element van het     
    eigendomsvoorbehoud zonder meer in de levering ligt besloten.

4. De rechtvaardiging van het eigendomsvoorbehoud is gelegen in  
    de neutrale werking van het beding ten opzichte van de 
    schuldeisers van de koper.

5. Een sale-and-lease-back-overdracht komt slechts dan niet in 
    strijd met art. 3:84 lid 3 BW, indien zij plaatsvindt in het kader   
    van aanschaffinanciering.

6. Een bijenzwerm is geen algemeenheid van goederen.

7. Uitoefening van een wegneemrecht leidt tot eigendomsverkrijging 
    door degene die vóór bevestiging van de zaak eigenaar was.

8. Ondanks het belang van rechtszekerheid in het goederenrecht, 
    is rechtsonzekerheid gewoonlijk te verkiezen boven onrechtszekerheid.
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